
Waterlandtak-West
Rondleidingen voor omwonenden 

In juni zijn er 3 rondleidingen georganiseerd voor omwonenden 

van de Waterlandtak-West. Een unieke ervaring, want het 

gebied is normaal gesproken niet toegankelijk voor publiek. Er 

was veel animo en de avonden zaten al snel vol. Onder leiding 

van Wouter Slors van FREE Nature gingen de groepen op pad in 

het gebied en leerden ze over het project, de doelstellingen en 

uiteraard over het wel en wee van de kudde waterbuffels die 

sinds april 2021 het gebied begraast. 

Twee buffels dragen inmiddels een GPS-zender

Door de zenders krijgen de beheerders een goed beeld van de 

routes die de kudde door het gebied loopt. Zo kan er gekeken 

worden of de buffels bijvoorbeeld een voorkeur hebben voor 

bepaalde delen in het gebied. Dit levert belangrijke informatie 

op. Daarnaast wordt het gebied ook onderzocht door ecologen. 

Zij onderzoeken welke planten in het gebied voorkomen, en 

welke planten door de buffels worden gegeten of aangetast. Met 

dit onderzoek wordt bepaald of de buffels een goede keuze zijn 

om gebieden als de Waterlandtak-West te begrazen en te 

‘beheren’. Het onderzoek over de buffels als ‘beheerders van het 

gebied’ loopt tot 2026.

Staatsbosbeheer neemt de pilot volgend jaar over

Staatsbosbeheer is de eigenaar van het gebied en neemt de 

uitvoering van de pilot in april 2023 over van de provincie. FREE 

Nature blijft betrokken als kuddebeheerder, en de provincie 

blijft betrokken bij het onderzoek naar de kudde waterbuffels 

en de gevolgen voor de inrichting van het gebied.

Nieuwsbrief | Ontwikkelingen project Natuurontwikkeling Diemerscheg |

Oktober 2022

1

NIEUWSBRIEF

Ontwikkelingen project  
Natuurontwikkeling Diemerscheg

Omwonenden tijdens een van de rondleidingen

Een deel van de kudde
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Symposium van FREE Nature: de eerste resultaten

Op donderdag 13 oktober vond er een symposium plaats over 

natuurlijke begrazing, georganiseerd door FREE Nature. 

Ecologen Nico Jonker en Daan Bos gaven namens de provincie 

een lezing over de pilot in de Waterlandtak-West en vertelden 

over de aanleiding, uitvoering, monitoring en het toekomstper-

spectief van deze vorm van natuurbeheer. Een mooie gelegen-

heid om breder aandacht te geven aan deze pilot. 

Hoewel de pilot pas anderhalf jaar loopt, kunnen er al een 

aantal conclusies getrokken worden. Voor nu is duidelijk dat de 

conditie van de kudde waterbuffels goed is. Ze zijn in de winter 

een handje geholpen met bijvoeren en het aanbieden van 

beschutting. Door de GPS-zenders is duidelijk dat de dieren 

gebruik maken van het hele gebied. De kudde beïnvloedt het 

terrein zoals verwacht en gehoopt: ze creëren paadjes en eten 

en vertrappen de beplanting van het gebied. Vooralsnog zorgt 

de kudde dus voor het openhouden van het terrein, wat een 

belangrijk onderdeel is van de (her)inrichting van het gebied. 

Het gewenste doel is uiteindelijk een veenmoerasgebied. Dit 

type landschap is ideaal voor de diersoorten die door het gebied 

trekken. De pilot met de waterbuffels als gebiedsbeheerders 

loopt nog tot 2026.

Gemeenschapspolder/Diemerbos
Werkzaamheden gestart in juni

Sinds juni wordt er door aannemer van der Ven gewerkt in de 

Gemeenschapspolder. De omstandigheden voor de bestaande 

natuur worden verbeterd. Dit houdt in dat sloten dieper 

gemaakt worden om de waterkwaliteit te verhogen. Ook 

worden er rietoevers aangelegd. Dit trekt (bedreigde) dieren en 

planten aan die het natuurgebied in balans houden. In het 

Diemerbos worden ook de ruiterpaden en de wandel- en 

fietswegen onderhouden en uitgebreid. Daarnaast wordt het 

vogeluitkijkpunt verplaatst en toegankelijk gemaakt voor 

mindervaliden. De laatste stand van zaken is te volgen in de 

bouwapp. Vanuit veiligheidsoogpunt blijft het Gaaspermolen-

pad tot de werkzaamheden zijn voltooid gesloten. 

Feestelijke opening

Begin 2023 wordt er een feestelijke opening van de recreatie-

voorzieningen georganiseerd voor betrokken partijen, omwo-

nenden en recreanten. Tijdens deze opening informeren we 

over de voltooide werkzaamheden en hoe deze bijdragen aan de 

ontwikkeling van het gebied. De definitieve datum en uitnodi-

ging hiervoor volgen.

BouwApp

Aannemer van der Ven maakt gebruik van de BouwApp 

om geïnteresseerden op de hoogte te houden. In de app worden 

updates en foto’s van de uitvoering geplaatst, maar staat 

bijvoorbeeld ook informatie over paden die afgesloten zijn. 

Daarnaast kunnen gebruikers van de app vragen stellen of 

opmerkingen plaatsen. 

Waterlandtak-Oost
Ook in de Waterlandtak-Oost wordt gewerkt. Na het ecologisch 

onderzoek is in september gestart met het afgraven van de 

weilanden, het verhogen van de bestaande dammen en het 

aanleggen van natuurvriendelijke oevers. Voor omwonenden 

wordt binnenkort een rondleiding georganiseerd in samenwer-

king met Natuurmonumenten. 

BOBM-polder
Begin oktober zijn de werkzaamheden in de BOBM-polder 

afgerond. Hier zijn een aantal sloten uitgebaggerd en verdiept 

en er zijn natuurvriendelijke oevers aangelegd.

Faunaverbindingen Maxisweg en A1
In het verlengde van de Diemerscheg-projecten liggen twee 

nieuwe projecten. Het gaat om de herinrichting van de huidige 

faunapassage onder de A1 en de aanleg van een faunaverbin-

ding aan de Maxisweg (grenzend aan de Waterlandtak-West). 

Ingenieursbureau Tauw gaat zich bezighouden met het 

ontwerpen van de verbinding aan de Maxisweg. Voor het 

project van de A1 wordt nog een ingenieursbureau gezocht. Voor 

deze twee projecten werkt de provincie Noord-Holland samen 

met Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en 

de gemeente Gooise Meren.

Waterbuffel

Het aanleggen van een duiker in Waterlandtak-Oost
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